Voorstel voor nieuwe naam AVVN en vaststellen
missie en visie
INLEIDING
In 2018 hebben we als AVVN-congres onze ambitie vastgesteld. Met die ambitie willen we
bijdragen aan het versterken van de maatschappelijke positie van samen tuinieren.
Een aansprekende en herkenbare naam en een duidelijke missie en visie zijn daarbij van
groot belang. Om tot breed gedragen voorstellen te komen hebben we zowel mensen uit
onze achterban als van daarbuiten betrokken bij dit proces. Hun inspiratie heeft tot ons
voorstel geleid.

VOORSTEL NIEUWE NAAM AVVN SAMEN NATUURLIJK TUINIEREN
Officieel is onze naam Algemeen Verbond van Volkstuinders Verenigingen in Nederland en in
de praktijk gebruiken we de afkorting AVVN. Deze afkorting mist een wezenlijk element,
namelijk wie wij zijn en waar we voor staan. Het is voor veel betrokken ook onduidelijk wat
de herkomst is van de afkorting. Bovendien wordt het bij AVVN horende lidwoord niet altijd
correct toegepast. Grammaticaal is “het” correct, dat verwijst immers naar het onzijdige
Verbond uit onze naam. In de regel heeft men het echter over de AVVN.
Wat wij voorstaan is een eenduidige naam die aansluit bij het denken, doen en voelen van
onze leden, die past bij onze identiteit en imago, actueel is, bondig en treffend, aansprekend,
de lading dekt, een onderscheidend vermogen, een vriendelijke en uitnodigende klank en
uitstraling heeft. Onze achterban moet zich er in herkennen en de naam moet herkenbaar
zijn voor mensen en organisaties van buiten. De naam moet ook passen bij de
maatschappelijke positie die we willen innemen.
Uit respect voor en binding met het rijke verleden van onze organisatie vinden wij het
waardevol om de afkorting AVVN -als initiaalwoord- te behouden en direct de aansluiting met
de moderne tijd te bewerkstelligen door de naam te completeren met de toevoeging: Samen
Natuurlijk Tuinieren. Aan de naam wordt geen lidwoord meer verbonden.
AVVN Samen Natuurlijk Tuinieren geeft in vier woorden alles weer wat wij met zijn allen doen
en willen. De afgelopen maanden gebruiken wij deze naam al officieus en het voelt voor
iedereen natuurlijk aan en komt als vanzelfsprekend over.

Voorstel
De naam “AVVN Samen Natuurlijk Tuinieren” op te nemen als naam in de statuten en te
aanvaarden als de naam die we gaan voeren in de dagelijkse praktijk.

VASTSTELLEN MISSIE EN VISIE
Waar staan we voor en waar gaan we voor als AVVN? Het is van belang om dit kort en
krachtig te omschrijven in een visie en een missie. Deze beschrijft ons fundament, welke
waarden we belangrijk vinden, waar we in geloven en is onze leidraad hoe we de toekomst
vorm willen geven. We willen een visie en missie die de focus legt op onze essentiële
beginselen en onze absolute drijfveren. Die ons bestaansrecht verwoordt. We willen ook een
missie en visie die in een oogopslag helder is en die motiveert en verbindt. Waar onze leden

zich in herkennen, die ons samenbrengt en waarmee we ons gezamenlijk en met trots
presenteren aan de wereld om ons heen.
In het kort: een missie is waarvoor we staan, een visie is waarvoor we gaan.
Altijd hebben wij de volgende uitgangspunten voor ogen gehouden: Een geslaagde missie en
visie is ambitieus, mag idealistisch zijn, is verbindend, oorspronkelijk en onderscheidend en
raakt vooral de kern.

Wat wij voorleggen om vast te stellen is:

Als missie: Met tuinieren leveren we een waardevolle bijdrage aan een groene leefomgeving
en een gezonde leefstijl.
Als visie: Dit doen wij door het uitwisselen van kennis en het aanbieden van deskundigheid
en door op te komen voor samen en natuurlijk tuinieren.

